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Mer kan göras för att ge deltidsarbetslösa 
chans till heltidsjobb 

De ändrade reglerna för deltidsarbetslösa har gett effekt – men inte för alla. För vissa 

grupper av deltidsarbetslösa har det blivit svårare att få ett heltidsjobb. Reformen har 

inte heller gett så stora besparingar som beräknat.  

Riksrevisionen har granskat reformen om förändrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen för 

deltidsarbetslösa. Granskningen visar att målsättningarna har uppfyllts till viss del men att det finns 

utrymme för förbättringar. Övergången till heltidssysselsättning har å ena sidan generellt sett ökat men 

det är samtidigt fler inom vissa grupper av deltidsarbetslösa som har gått över till att vara arbetslösa på 

heltid. 

Riksrevisionen konstaterar att reformen inte har utvärderats under de sex år som de nya reglerna gällt. 

Förändringen har till exempel inneburit att de deltidsarbetslösa som arbetar mindre än 2,5 dagar i 

veckan i större utsträckning än tidigare riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Beräkningar som 

Riksrevisionen gjort visar också att utgiftsminskningarna inte har varit så stora som regeringen 

beräknade. De beräknades till 8 miljarder under en treårsperiod men har bara blivit 6 miljarder.  

– Granskningen visar att det är viktigt att tidigt planera för och därefter utvärdera 

arbetsmarknadspolitiska reformer. När det gäller deltidsarbetslösa ser vi att det kan behövas insatser för 

vissa grupper för att öka deras chanser att få ett heltidsjobb, säger riksrevisor Claes Norgren.  

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utvärdera effekterna av arbetsmarknadsreformer, både 

när det gäller sysselsättning och utgiftsminskningar, inte minst när underlagen för beräkningarna är 

osäkra. Regeringen bör också löpande informera riksdagen om avvikelser från tidigare beräkningar i 

statsbudgeten. Regeringen bör även ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att rikta insatser för 

deltidsarbetslösa, särskilt för arbetssökande med korta deltider. 

 

Bakgrund: Regeringen förändrade villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa i april 2008. 

Sedan dess kan någon som är deltidsarbetslös endast ta ut ersättning för en del av en vecka tills antalet 

uttagna dagar uppgår till högst 75. Tidigare var antalet dagar 300. Syftet med reformen var att öka 

incitamenten att gå över till heltidssysselsättning. Reformen beräknades även medföra en minskning av 

utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen. 
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